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Auxílio funeral
regularizado graças
a gestões da Afalesp

Parentes próximos de
servidores falecidos vinham sendo prejudicados
quando do ressarcimento
de despesas feitas por conta do velório e sepultamento de seu ente querido,
graças a uma interpretação
errônea da administração
da Casa acerca do benefício.
Em decorrência de
gestões da Afalesp, foi
regularizado o pagamento correspondente a um
mês da remuneração do
servidor falecido. Pág 9

Prata da Casa

Congada - MG 1997

Conheça um pouco da
história do fotógrafo José
Antonio Teixeira e de sua
paixão pela fotografia. A
reportagem é a primeira de
uma série que deverá ser
apresentada ao leitor sobre
a arte dos profissionais de
fotografia que trabalham na
Casa. Todos são dotados de
grande talento e documentaram momentos históricos
vividos no Palácio 9 de Julho, como o velório do piloto Airton Senna, no Hall Monumental e a visita do líder
sul africano Nelson Mandela, pouco tempo após ser
libertado da prisão. Pág 10
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Afalesp tem site
novo, com foco
em facilidades
para o associado

No ar desde 30 de julho, novo site da Afalesp, de design
arrojado e fácil navegação, disponibiliza recursos para
facilitar a vida do associado. Entre eles, uma forma bem
simples de fazer a pré-reserva nas colônias.
Outra novidade é o termômetro que fornece informações
sobre a temperatura atual, bem como a temperatura em
horário e dia selecionados. Visite!
Pág 3

Finalizada reforma da colônia de Socorro

Em Caraguá, já começaram as obras de revitalização em apartamento
Um dos principais compromissos de campanha
da Gestão Democrática
para o triênio 2013/2015:
a revitalização dos chalés
da Colônia de Férias de
Socorro foi finalizada com
a entrega de cinco churrasqueiras com banheiros,
assim distribuídas: duas
ao lado do chalé 13, com
dois banheiros; uma ao
lado do prédio de apartamentos, com dois banheiros e duas ao lado do
chalé 2 com um banheiro.
Foi dado o pontapé inicial na Colônia de Férias de
Caraguatatuba, com o início
da obra de reforma em apartamento, lembrando que as

obras de manutenção em
ambas as colônias nunca
deixaram de ser feitas.
Para que os associados
possam desfrutar ainda
melhor do lazer e da beleza
do lugar, em Socorro foram
executadas obras de recuperação e embelezamento
de todos os chalés; construídos um galpão-oficina
para prática de marcenaria,
mecânica e depósito de
equipamentos; e um guarda-móveis, localizado sob
o apartamento com itens
de acessibilidade.
Foi feito um muro de 60
metros, em toda a lateral da
colônia (na subida para o
Cristo Redentor) e mais 30

Vista aérea da Colônia de Férias de Socorro

metros na parte dos fundos;
instaladas 16 novas câmeras
de segurança, monitoradas
por vídeo, na casa do caseiro
e na guarita do vigia noturno.
Os salões de festas, de jogos, de TV, a cozinha, churrasqueira e banheiros rece-

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL DA AFALESP
A Comissão Eleitoral, constituída nos termos estatutários, convoca os associados da Afalesp Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para a eleição da
Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo da entidade, que se realizará dia 6 de novembro
de 2015, das 10h às 17 h, no Espaço de Convivência, situado no subsolo do Palácio 9 de Julho.
O registro das chapas concorrentes deverá ser feito por requerimento de inscrição de chapas
completas, por escrito, e com assinatura de todos os concorrentes, na mesma folha ou declaração
anexa, em duas vias, devendo ser apresentado na secretaria da AFALESP, a partir da data da
convocação até as 18 horas do dia 06 de outubro de 2015. O candidato ao cargo de Presidente da
Diretoria Executiva será responsável pela Chapa e receberá o protocolo de inscrição.
JULIANO HENRIQUE CRUZ CEREIJIDO
Presidente da Comissão Eleitoral
Publicado no jornal “O dia” - SP, dias 12, 13 e 14 de setembro de 2015

beram pintura nas paredes
e foi feita a restauração da
base do prédio como medida para impedir a umidade.
Tudo isso, pensando no
bem-estar do associado.
Não deixe de visitar as colônias!

Colônias
de férias:
inscreva-se no
site da Afalesp
para o Natal,
Reveillon e férias
de janeiro
(www.afalesp.com.br)
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| A palavra do presidente

Sem despedidas, por favor
Associados da Afalesp, servidores da Assembleia Legislativa,
leitores do O Parlamentar, este
não é apenas mais um editorial
a que me dedico a escrever. Este
tem para mim um significado especial. Comecei esse texto há uns
meses quando, tomado por um
sentimento de perda com o falecimento de minha mãe, inaugurava
em mim uma nova forma de viver
a vida. Vivenciando o luto dessa relação visceral, pensava estar curado do mal que acometeu minha
saúde no ano passado.
Porém, uma mudança brusca
de script (descobri fazer parte do
grupo de 25 por cento de pacien-

tes cuja doença resiste ao tratamento a que fui submetido e não
ao de 75 por cento que se cura),
me fez refazer e refazer e refazer
esse texto, como também meus
planos para o futuro.
Hoje, ciente de que terei uma
nova batalha pela frente a ser
vencida, dia após dia, posso dizer
que me sinto feliz e privilegiado,
primeiramente por poder sempre
contar com o apoio de minha família, com o carinho e atenção dos
amigos, com os recursos necessários para ser submetido a um bom
tratamento médico. Mas, principalmente me considero um felizardo por crer em uma força maior,

Dr. Andre Luis Orsi Macruz - Crefito 3/17874-F
• Fisioterapia Ortopédica,
Neurológica e Postural
• Acupuntura
• Atendimento domiciliar
Ligue e consulte
condições especiais
para asociados

Rua Lisboa, 347 - Jd. América
Tels: 99181 8425 - 3773 8522
E-mail: macruzfisio@ig.com.br

e acreditar que não estarei sozinho
jamais e que, como tudo na vida,
esta fase irá passar e ficar somente
na memória.
Frente a essa realidade que se
impôs, faço uso deste espaço para
comunicar meu afastamento da
presidência da associação pelo
prazo de 90 dias, certo de que em
meu lugar deixarei pessoa de minha inteira confiança e amizade,
a vice-presidente, Marta Rangel.
Certamente, junto à Rita Ferraro
e ao José Carlos Gonçalves, ela saberá conduzir os trabalhos da Afalesp da melhor forma durante esse
período em que estarei ausente.
Refletindo a respeito de minha
gestão, saio com minha consciência tranquila do dever cumprido.
Importantes obras foram feitas na
Colônia de Férias de Socorro, que,
desde a sua fundação nunca havia
passado por reforma alguma. As
contas foram tratadas com zelo e
cautela, como sempre a associação
o fez. A Associação se fez presente
em parcerias importantes com o
DRH da Casa, como na realização
da Semana da Saúde, do Futsal, entre outras. Mas, merece destaque o
avanço que proporcionei à comunicação da Afalesp. O novo layout do
site, com navegação mais simples e

atraente ao associado, as newsletters enviadas periodicamente para
os endereços eletrônicos dos associados; e o novo conceito e projeto
gráfico do jornal O Parlamentar, de
leitura e aspecto mais agradáveis.
Esses avanços são vias de mão única e caminhos sem volta, que certamente terão continuidade nas
gestões que me sucederão.
Dispensável falar do apreço
que tenho pela Afalesp e continuarei a ter. De certa forma, esse
afastamento me poupou de rompimentos traumáticos. Saio em
“doses homeopáticas” e peço:
Sem despedidas, por favor. Um
grande e forte abraço a todos.
Jean dos Santos
Presidente
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| novidade >

Novo site da Afalesp tem foco principal no associado
De fácil navegação, sítio prima pelo visual agradável e informações úteis
O novo site da Afalesp, no ar
desde 30 de julho último, foi desenvolvido com o objetivo principal de dar mais qualidade à comunicação com os seus associados.
Sempre preocupada em inovar, a Afalesp buscou, com a
reforma do site, torná-lo mais
bonito, dinâmico e de fácil navegação. As cores utilizadas no
projeto gráfico procuraram a
harmonia e o logotipo remete o
usuário à ideia do coletivo e da
união, presentes na associação.
Todas as informações relacionadas à história e memória da
Afalesp; aos convênios e serviços
oferecidos; às colônias de férias
de Caraguatatuba e de Socorro,
às despesas do associado (acesso personalizado), além de uma
galeria de fotos vinculada a links
que procuram desburocratizar os
procedimentos necessários à reserva das colônias, por exemplo.
Merece atenção especial um
link direcionado ao aposentado:
a intenção é em breve tornar esse
espaço um local com toda sorte

de informações
voltadas a essa
etapa tão importante da vida do
servidor, com dicas, artigos e notícias que abordam
desde saúde, até
entretenimento e
lazer.
O site será alimentado com as
notícias e fotografias que possam interessar ou
impactar a vida
do funcionário da
Assembleia.
As lojinhas semanais estarão
detalhadas no novo espaço, além
de destaque aos novos convênios
e informações sobre os próximos
eventos.
As newsletters enviadas por
email aos associados também
terão espaço e serão disponibilizadas assim como as edições do
jornal O Parlamentar.

Todos os contatos com os
funcionários e com a diretoria
da associação, além de um “Fale
conosco” lá estão disponíveis
para facilitar ainda mais a comunicação com o associado. Suas
sugestões serão muito bem vindas para que a Afalesp possa
melhor atendê-lo. Não deixe de
visitar: www.afalesp.com.br

Termômetro
No canto superior direito da
tela, é possível verificar a temperatura atual da cidade de São Paulo.
Ao clicar, uma tela interativa full
screen se abre. Na tela, há barras
onde se pode selecionar o dia a
ser consultado e um ponteiro que
indica a temperatura em determinados horários do dia.

Novo recurso propicia facilidades na pré-reserva das colônias
Desde 29 de setembro, o associado que pretende se hospedar
nas colônias de férias da Afalesp,
em Socorro ou em Caraguatatuba poderá efetuar, via site da associação, sua pré reserva.
No site, ele irá encontrar duas
ferramentas de software, em dois
banners distintos, onde, em um
deles, o associado poderá escolher
o chalé ou o apartamento de sua
preferência e fazer a pré-reserva,
por até quatro meses à frente; em
outro banner, também na homepage, o associado poderá inscrever-se para participar dos sorteios

para hospedagem nas colônias nos
períodos de feriados prolongados,
Natal e Ano Novo, ocasiões em que
a procura geralmente é maior que a
oferta dos chalés ou apartamentos.
É importante ressaltar que, apesar do novo recurso, o atendimento
continuará sendo feito pessoalmente na sede da Afalesp (subsolo
do Palácio 9 de Julho), e também
pelos telefones 3886-6945 e 38866946. O acesso ao site também está
disponibilizado por celular, tablet e
afins, tanto android quanto apple.
Pré-reserva – Clicando no
banner “Pré-reserva”, os interessa-

dos deverão informar a data em
que pretendem se hospedar, o
apartamento ou chalé desejado,
além do número de pessoas que
deverão se hospedar. Cada passo
do processo é explicado em detalhes tentando evitar erros no
percurso. Após a confirmação de
sua escolha, a Afalesp entrará em
contato com o interessado para
finalizar a reserva programada. A
pré-reserva não poderá ser concluída quando a data escolhida
estiver reservada para sorteio e
o cancelamento poderá também
ser feito pelo site.

Sorteios - Os sorteios são realizados para as datas especiais, como
Natal, Ano Novo e feriados com fins
de semana prolongados. Para se
inscrever, o associado deve escolher o período que pretende se hospedar na colônia de sua preferência,
informando o número de pessoas
que o acompanharão. Após a realização do sorteio, a associação divulgará seu resultado no site.
Como medida de segurança,
em ambas as opções o associado deverá cadastrar-se e efetuar
o login (com seu e-mail e senha)
para acesso identificado.
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Governo deverá destinar recursos para conclusão das obras no Iamspe
Representante da CCM na Casa constata problemas no instituto
O superintendente do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe), Latif
Abrão Júnior, em reunião da qual
participou com a mesa diretora e as
coordenadorias da Comissão Consultiva Mista (CCM), do instituto, em
8/10, anunciou que o Governo do Estado autorizou o aporte de recursos
na ordem de 19 milhões de reais para
o último trimestre de 2015 e mais 33
milhões de reais para o próximo ano
com o objetivo de finalizar as obras
de reforma no Iamspe. Segundo
Abrão Júnior, a retomada das obras
será feita nas próximas semanas e a
previsão para conclusão é julho de
2016, quando o HSPE completará 55
anos de fundação.
Abrão Júnior informou que a
meta é encerrar a reforma da chamada ala ímpar do hospital para liberar

cerca de 300 leitos para atendimento,
finalizar o prédio de utilidades e entregar o novo hospital do idoso.
Em reunião realizada em 8 de
setembro, a CCM criticou o decreto
61.466/15, do Governo do Estado,
que veda a admissão de pessoal e
o aproveitamento de remanescentes de concurso público com prazo
de validade em vigor, no âmbito da
Administração Pública Direta, autarquias, inclusive as de Regime Especial, das Fundações Instituídas ou Autarquias do Estado e das Sociedades
de Economia Mista. Para a coordenadora na Capital paulista da CCM*,
Célia Regina Palma, vedar a admissão
e contratação de pessoas, só vai colaborar para o desmonte do funcionalismo, já carente em todos os setores,
e principalmente, na Saúde, Educação e Segurança pública.

A luta da CCM busca a contrapartida do Governo à contribuição
do servidor, com a sua cota-parte de 2%. A comissão é contrária
ao aumento de contribuição dos
funcionários e defende a implantação urgente da Autarquia Especial; com a participação efetiva de
servidores. “São os usuários que
devem opinar quanto à administração do Iamspe”, afirmou Célia.
A CCM repudia a terceirização,
sob qualquer pretexto e exige a continuidade das obras e reformas do
Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) e ainda a abertura de concurso público para preenchimento
de cargos do hospital.
Reclamações
Após visita não agendada ao
Pronto Socorro daquele instituto, em

8/9, Célia Regina apresentou à CCM
um relatório sobre as condições que
pode verificar.
A visita, segundo ela, foi realizada para atender a “inúmeras reclamações que a ela têm chegado, seja
quanto a dificuldades na marcação
de consultas, como no atendimento
e realização de exames no ambulatório do Iamspe”.
O documento descreve o atendimento a dois pacientes e seus
acompanhantes em um único box;
banheiro para uso feminino e masculino, sem chuveiro quente, além
de dificuldades para internações e
transferência de pacientes , tanto os
da capital como os do interior.
*A coordenação da CCM tem
como função representar os funcionários da Assembleia e também de
secretarias estaduais junto ao Iamspe

Dr. Geraldo Guedes Martini - C.R.O.: 100.870
Dr. Guilherme Piragine - C.R.O.: 76.122
Dra. Ligia Gonzaga Fernandes - C.R.O.: 100.884
•
•
•
•
•

Alto padrão de atendimento personalizado;
Profissionais especializados;
Tratamentos cuidadosamente planejados;
Materiais e tecnologia de ponta;
Ótima localização, próximo ao metrô Santa Cruz.

“Cuidaremos do seu sorriso e de você!”
Agende agora mesmo a sua consulta.
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Conheça Overdenture

Sua prótese total (dentadura) suportada sobre implantes

R. Pedro de Toledo, 129, Conj.61
Vila Clementino
F.: 11-5084-9440
Whatsapp: 11-96912-9440
www.dsodontologia.com.br
designersdosorriso@gmail.com
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| curtas.....
Vejam quem está de uniforme!

Abono de Permanência

A cachorrinha Nega, de 16
anos, que faz parte da rotina dos
funcionários da Assembleia de
São Paulo, recebeu e já está vestindo um lindo colete com a inscrição ALESP.
Juntamente com o Neguinho,
outro cão da mesma espécie, vira
-lata legítima e alguns gatinhos, ela
é cuidada com muito zelo e carinho
por funcionários da Casa.
A ideia do colete surgiu por iniciativa do coronel Merino, que já
exerceu funções no Palácio 9 de
Julho e atualmente está no 32.° Batalhão de Suzano, a pedido da funcionária aposentada e ex-diretora
da Afalesp, Victoria Frugolli.
“Além de incorporar ainda mais
nossos amigos à rotina da Casa, o
colete tem a função principal de
identificar os animais, caso saiam
para a rua e garantir-lhes segurança”, afirmou Victoria.
Neguinho, por ser arisco, ainda
não “vestiu” o colete da Alesp, mas
as tentativas ainda persistem.
Identificar os animais contou
com o apoio de uma ilustre figura
defensora da causa animal, o presidente da Casa, Fernando Capez,
que é o criador e coordenador da
Frente Parlamentar em Defesa
dos Direitos dos Animais. Capez

O Abono de Permanência é o benefício concedido ao servidor efetivo
que tenha alcançado todos os requisitos para se aposentar previstos na
legislação em vigor (idade e tempo
de contribuição), e optou por permanecer em atividade, até, no máximo, atingir a idade para a aposentadoria compulsória (70 anos).
O benefício é o reembolso
do valor da contribuição previdenciária descontada mensalmente do
servidor para o Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS (IPREV).
Criado pela Emenda Constitucional 41, de 19 de dezembro de 2003,
o Abono de Permanência trata-se
de um incentivo pago ao servidor
que já preencheu todos os requisitos para se aposentar, mas opta
por permanecer na ativa. Tramita
no Congresso Nacional proposta
de extinção do benefício como me-

Nega e coronel Merino

tem se mostrado um forte aliado
na luta em defesa dos animais e
da permanência dos nossos amigos no Legislativo paulista. Afinal
o que traz benefício ao convívio
dos funcionários, os torna mais
felizes e produtivos, deve mesmo
ser incentivado!

dida para salvar as contas públicas.
Leia abaixo carta do leitor Gaspar Bissolotti Neto, presidente da
Aspal, sobre o assunto, publicada
pela Folha de S. Paulo:
Servidor Público
Esclareço ao senhor José Francisco
Maniscalco (Painel do Leitor) que o
abono permanência, criado em 2003,
com a devolução da contribuição previdenciária de 11%, é um incentivo
para o servidor da ativa não se aposentar, mesmo tendo esse direito. O
objetivo é não aumentar as despesas e
não fragilizar ainda mais o serviço público (onde faltam servidores efetivos
e sobram comissionados). Além disso,
grande número de servidores aposentados continua contribuindo com a
Previdência em 11% –um absurdo. O
fim do abono permanência não seria o
bode na sala pela aprovação da CPMF
(Extinção do abono ameaça esvaziar
órgãos públicos)?
GASPAR BISSOLOTTI NETO,
presidente da Aspal (Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo)

Restaurante dos funcionários
Em atendimento à forte demanda trazida por servidores à Afalesp
quanto à reabertura do restaurante dos funcionários, informamos
que, segundo a Secretaria Geral de
Administração, a Comissão Permanente de Licitação, após análise das
propostas comerciais apresentadas,
declarou vencedora a empresa Ela-

sa – Elo Alimentação S/A. Até o fechamento desta edição, o processo
estava em vias de homologação
pela Mesa Diretora. Depois disso, o
termo de concessão deverá ser assinado no prazo de sete dias úteis e
a empresa terá o prazo de 60 dias,
contados após a assinatura, para a
implantação das instalações.

| saiu na mídia >

Presidente da República veta aposentadoria compulsória aos 75 anos
A presidente Dilma Rousseff vetou, no dia 22/10, a lei
que permitira aposentadoria
aos 75 anos aos servidores públicos federais.
A mudança era esperada

por funcionários desde a promulgação da emenda constitucional que adiou a aposentadoria compulsória de
magistrados dos tribunais superiores e do Tribunal de Con-

tas da União (TCU) de 70 para
75 anos.
Quando a chamada PEC da
Bengala passou a vigorar, alguns desembargadores não
quiseram esperar pela lei e

passaram a reivindicar na Justiça decisões liminares permitindo a permanência na carreira
mesmo após os 70 anos.
Fonte: Folha de S. Paulo
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Afalesp presente no 34° Encontro da Fenale, em Vitória
O 34° Encontro da Federação
Nacional dos Servidores dos Poderes Legislativos, Federal, Estaduais e
do Distrito Federal (Fenale) foi realizado em Vitória – ES, no Centro de
Convenções da cidade. O Estado de
São Paulo esteve representado pelo
presidente da Assembleia Legislativa paulista, deputado Fernando Capez, e a Afalesp por seu presidente,
Jean dos Santos e pela 1ª secretária, Rita Amadio Ferraro. O objetivo
principal do encontro foi discutir
com parlamentares estaduais e
federais, ministros, governadores,
agentes legislativos, prefeitos, vereadores, comitivas internacionais e
servidores públicos, políticas públicas que efetivamente possam vir ao
encontro dos anseios da categoria
de servidores públicos.
O evento também contou com
a presença e participação de outras

entidades de servidores de assembleias legislativas do país e debateu,
entre outros o tema “Em defesa dos
direitos dos servidores públicos”.
Propostas que estão em tramitação
no Congresso Nacional e afetam diretamente a vida dos trabalhadores,
além de outros temas relacionados
a luta em defesa dos direitos da categoria, também tiveram espaço na
mesa de debates.
Carta de Vitória
Ao final do encontro, os participantes aprovaram a Carta de
Vitória. O documento, entre outras coisas exige que os poderes
legislativos busquem a equivalência entre o número de servidores
efetivos e comissionados, realizando concursos públicos e também
reivindica medidas de ampliação
de transparência total nos portais

Jean, Alexandre Postal, Rita, Fernando Capez e Victoria Frugoli

dos Poderes e órgãos públicos.
Outro ponto da carta que merece destaque é o combate à terceirização (PL nº 4330/2004), bem
como o vínculo trabalhista do tipo
contrato especial ou outra forma
indiscriminada de acesso ao serviço
público, “fenômeno cada vez mais
presente”, nos órgãos públicos.
O documento conclama, ain-

da, a imediata votação da PEC
555/2006, que trata do fim da contribuição previdenciária dos servidores aposentados pensionistas
do serviço público.
O próximo encontro está previsto
para o período de 24 a 27 de novembro de 2015, na Cidade de Campo
Grande, Estado do Mato Grosso do
Sul. A Afalesp estará presente!

Sindalesp elege diretoria
Nos dias 3
e 4 de agosto
foram realizadas as eleições
para a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos
da Assembleia
Legislativa do
Estado de São Paulo (Sindalesp). Foram registrados 366 votos na chapa
Transformação e Luta; dois votos foram em branco e oito votos nulos.
Assim, a partir de janeiro de
2016, fica composta a diretoria
do sindicato da seguinte forma:
Desirée de Marco, presidente;
Filemom Reis da Silva, secretáriogeral; Márcio Vasques, primeirosecretário; Márcia Tescari, tesoureira-geral e Joalve Vasconcelos,
primeiro tesoureiro.
Consulte a chapa completa no
site do Sindalesp (www.sindalesp.
org.br).
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Afalesp é parceira em mais uma Semana da Saúde

Entre outras atividades, evento promoveu Carreta Mulheres do Peito, para prevenção ao câncer de mama

O pacote de benefícios
da Afalesp ficou maior.
Seguro de auto com vantagens
exclusivas para você.

Agora você pode fazer o Porto Seguro Auto
por um valor especial. É uma ótima vantagem
para os associados da Afalesp, inclusive seus
familiares (cônjuge, filhos e seus pais).

A Divisão de Saúde e Assistência ao Servidor realizou, de 20 a
22 de outubro, em parceria com a
Afalesp, a 17ª edição da Semana da
Saúde. A semana integra as ações
do Programa Qualidade de Vida do
Departamento de Recursos Humanos da Casa, que tem o objetivo de
conscientizar o público alvo (servidores ativos, aposentados, deputados, terceirizados e prestadores de
serviço da Alesp) a respeito da importância da adoção de comportamentos saudáveis, com ênfase para
práticas preventivas de doenças.
Neste ano, a Semana da Saúde disponibilizou circuito com

a finalidade de realizar triagens
diversas, para avaliação e orientação sobre a saúde dos participantes e possíveis encaminhamentos pertinentes.
Além da abordagem habitual acerca das principais doenças
crônicas que acometem principalmente adultos, foi dado enfoque
na importância dos momentos de
repouso e sono para a reparação
do organismo e restabelecimento
do equilíbrio físico e mental.
Entre outras atividades, evento
promoveu a Carreta Mulheres do
Peito, para prevenção ao câncer de
mama.

Funcionários participam do circuito de triagens

Para mais informações, consulte-nos.

AFALESP

Tel: (11) 3104-9973
E-mail: daiseg.seguros@uol.com.br
Site: www.daisegseguros.com.br

Informações reduzidas. Consulte as Condições Gerais. Os serviços/benefícios estão vinculados ao tipo de veículo,
modelo, à região e às condições de contratação. CNPJ: 61.198.164/0001-60 - Processo SUSEP: 15414.100.233/2004-59 Valor de Mercado e Valor Determinado. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo
ou recomendação a sua comercialização. Ouvidoria: (11) 3366-3184 ou 0800 727-1184.

Diretores da Afalesp prestigiaram evento coordenado por Marisa Spinardi (2ª à dir.)
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Luto: depressão ou tristeza?
Estamos acostumados a associar
o luto à perda de pessoas queridas.
No entanto, embora esteja sempre
relacionado à falta do que nos é afetivamente importante e significativo,
o luto é um processo que pode ser
desencadeado por diversas situações, como a perda de um emprego,
separações conjugais ou de entes
queridos, despedida de lugares aos
quais éramos muito apegados, em
caso da perda da saúde associada a
doenças graves, nos processos de
aposentadoria e na sua situação mais
conhecida, que é na ocorrência de falecimento de pessoas queridas.
Independentemente do fator
que gerou, o processo do luto é vivenciado de diversas maneiras, mas
inevitavelmente associado a sentimentos de tristeza de maior ou menor intensidade.
É possível identificar uma situa-

ção de luto em decorrência da chegada da aposentadoria, mesmo que
esse momento seja também muito
desejado. O sentimento de luto ocorre, entretanto, porque à aposentadoria também poderão estar associados significados como a perda da
juventude, o final de uma posição socialmente valorizada ou até mesmo a
mudança de uma rotina vivenciada
diariamente. Assim, como se pode
observar, ainda que o falecimento
de um ente querido seja a condição
mais provável de desencadear o luto,
nossa trajetória de vida está repleta
de incidentes envolvendo perdas
que poderão acarretá-lo.
Por tratar-se de um processo, é
necessário um tempo para que o
sentimento associado à tristeza possa ser gradualmente transferido para
outras situações ou pessoas, permitindo que outros sentimentos, me-

nos dolorosos, possam ser criados
e a “ausência” seja suportada sem
adoecimento psíquico e emocional.
No entanto, a urgência e correria impostas pela sociedade
contemporânea, muitas vezes,
dificultam a vivência plena desse
tempo necessário à cicatrização
das feridas. Assim como em um
ferimento na pele, é fundamental
a reposição do tecido, ainda que a
marca da cicatriz permaneça. É preciso, portanto, ver com cautela a recomendação que se deve sair da tristeza rapidamente e “partir para outra”.
Tomando novamente o ferimento
na pele como analogia, também é
importante que estejamos atentos
para a demora excessiva de sua cicatrização. Essa demora pode indicar
que algo não vai bem e, inclusive, o
início de um processo depressivo.

Ponciano Alves Bezerra (1945/2016) - Um homem de moral
Ponciano Alves Bezerra, pernambucano de nascimento e de
coração, escolheu São Paulo, cidade que o acolheu e lhe proporcionou oportunidades de desenvolvimento e realizações para viver,
mas mesmo distante da terra natal
mantinha suas raízes intocáveis e
preservadas pela música e literatura regionais.
Dotado de fortes valores culturais
e familiares, escolheu como companheira sua amada Iva, também de tradicional família pernambucana. Da
união, nasceram dois filhos, Alfredo
e Bruna. Esta lhe presenteou ainda
em vida com o neto Pedro Henrique.
Formado técnico em eletrônica,
Ponciano gostava de desenvolver
projetos, que fizeram dele “um verdadeiro engenheiro”, como diziam seus
familiares e amigos.
Foi como funcionário da Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo, onde trabalhou por

mais de 25 anos, que alcançou a
plenitude de sua realização profissional e pessoal, como sempre
fazia questão de afirmar.
Talvez a principal razão dessa relação de amor que manteve com a
Alesp esteja nos muitos e grandes
amigos que fez. Tinha prazer em ir
trabalhar e não se cansava de dizer:
“a melhor coisa da vida é a amizade,
pois é o carinho de nossos amigos
que nos fortalece”.
Homem de fé, cristão católico,
procurou transmitir a seus filhos e
aos seus inúmeros afilhados a importância de Deus em
nossas vidas, da família,
do amor ao próximo, do
perdão e da gratidão.
Ponciano era um
verdadeiro ser humano, de boas ações,
generoso e calmo.
O amor pelas coisas
belas e pela natureza

manifestava no cultivo de seu belo
jardim e variado pomar.
Uma criança grande, de coração puro e sorriso fácil, fazia de sua
companhia algo muito prazeroso
para quem o conheceu, sempre
seguindo a premissa de Saint-Exupéry, eternizada em sua obra O
Pequeno Príncipe: “É preciso enxergar com o coração”!
Ao findar sua missão nesta terra deixou muitas saudades, mas
também um grande legado e uma
bela história de vida que será orgulho para os seus descendentes!
Luisinho
A Afalesp homenageia a memória de
Luis Augusto de Arruda (Div. Imprensa),
falecido em 12/10.
Luisinho era jornalista
e atuou como editor
do O Parlamentar.

Quando isso acontece, é chegado o momento de se procurar ajuda
especializada, pois a depressão, além
de dificultar a vivência do luto, pode
afetar o bem estar geral da pessoa,
comprometer as funções de cognição e memória e até mesmo diminuir
a defesa imunológica do organismo,
favorecendo o aparecimento de doenças físicas.
Alessandra Cruz
Psicóloga. CRP: 06/28574
Divisão de Saúde e Assistência ao Servidor.

Obituário

A Afalesp presta homenagem à memória dos colegas
abaixo relacionados e solidariza-se com os familiares e amigos enlutados por sua perda.

Matrc.
4806
7
12886
39
17886
150
161
654
2613
80
12863
8238
8198
3069
4320

Nome
Dorival Zoldan
Zilda Menezes C. Homem
Jose Gulfier
Carlos Eduardo Barreto
Roberto Junji Koishi
Maria Lazara M.C.Sampaio
Murilo M. Alvarenga
Victal Rosa dos Reis
Erley Garcia Rodrigues
Glória Aparecida M.Silva
Noemi Jorge Rizzo
Antonio Wilson Macedo
Geralda Maria Monteiro
Gercio Vieira
Luis Augusto de Arruda

falecimento
01/04/2015
03/05/2015
05/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
22/06/2015
13/06/2015
29/06/2015
30/06/2015
02/07/2015
03/07/2015
20/07/2015
23/07/2015
09/09/2015
12/10/2015
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Ato administrativo restabelece disciplina acerca
da concessão do auxílio-funeral
Gestões da Afalesp propiciaram revisão do entendimento sobre o assunto
A regularização do pagamento
do valor correspondente a 1 (um)
mês da remuneração do servidor
falecido (ativo ou inativo), relativo
a auxílio-funeral para o cônjuge,
companheiro ou companheira ou,
na falta destes, para a pessoa que
provar ter feito despesas em virtude do falecimento, foi publicada
no Diário Oficial de 15 de setembro de 2015.
Cônjuges, companheiros ou
companheiras vinham já recebendo essa remuneração, indepen-

dentemente das despesas efetuadas com o velório do servidor,
porém, na falta destes, quando
tratava-se de outro familiar ou pessoa responsável pelas despesas, a
interpretação da administração
da Casa quanto à legislação era de
que somente poderia ser ressarcido valor correspondente às despesas efetuadas.
Afalesp
Diversos familiares de servidores falecidos vinham sendo pre-

judicados com o então
entendimento da administração da Casa acerca
do assunto e o restabelecimento da forma original referente à questão,
disposta no artigo 168
do Estatuto do Funcionalismo, ocorreu graças
à pleito da associação,
que vinha acompanhando as decisões da administração da Alesp sobre o tema.
Após consulta feita à assessoria

jurídica da Afalesp, foi requerida a
revisão dessas decisões, que resultou na publicação do ato 23/2015.

Governo deverá transferir royalties de petróleo para a SPprev
O representante das entidades dos servidores na São Paulo
Previdência (SPprev), Renato Rodrigues Marquesim, participou
da reunião ordinária do Conselho de Administração da São
Paulo Previdência, realizada em
28 de agosto, último.
Durante o encontro, o diretor-presidente daquela entidade, José Roberto de Moraes,

explicou as medidas que estão
sendo tomadas diante do atual cenário de crise financeira
do país. Conforme esclareceu,
a arrecadação de contribuição
previdenciária tem sido insuficiente para arcar com a folha
de pagamento da entidade. Informou, ainda, que nesse sentido o governo estadual decidiu
destinar os royalties decorren-

tes da exploração do petróleo
ao Regime Próprio de Previdência Paulista, viabilizando o uso
desses recursos para cobrir o
persistente déficit do Regime
Público de Previdência Estadual. Também vem sendo estudada a possibilidade de que o
Banco do Brasil seja a instituição financeira oficial responsável pelo lançamento no exterior

de títulos baseados nos referidos royalties de petróleo.
“Para tanto, a primeira providência tomada foi o encaminhamento, em regime de urgência,
de um Projeto de Lei para ser
votado pela Assembleia Legislativa, cujo objeto é transferir a
receita dos royalties do petróleo para a São Paulo Previdência” afirmou o presidente.

Criada a Pública, Central do Servidor
A Afalesp, representada pela
primeira secretária Rita Amadio
Ferraro, participou do evento
em Brasília que elegeu a diretoria da Pública, Central do Servidor, em 10/8.
A Pública nasce com a proposta de criar um novo paradigma de atuação sindical para
congregar entidades sindicais e
associativas formadas por servidores públicos para dar-lhes organicidade, unidade e estrutura.
A representação alcançará os três

poderes e nas três esferas. municipal, estadual e federal.
A Central do Servidor possui
também uma Ouvidoria, para que
o servidor possa esclarecer dúvidas, enviar reclamações, sugestões, críticas e elogios relativos à
atuação da Pública – Central do Servidor. Acesse www.publica.org.br
Composição da diretoria
Presidente: Nilton Paixão (presidente do Sindilegis, Sindicato
dos Servidores do Poder Legislati-

Rita Ferraro e Gaspar Bissolotti (2ª e 3º à dir.), no ato de lançamento da Pública

vo Federal e do Tribunal de Contas
da União)
Secretário-geral: Antonio Carlos
Fernandes (presidente da Fenalegis

e Confelegis, entidades que reúnem
os servidores das Câmaras Municipais, Assembleia Legislativas e Tribunais de Contas de todo país)
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Em parceria com a Aspal, visita à exposição
de Kandinsky agrada participantes
A Afalesp e a Aspal promoveram uma visita para funcionários
da Casa à Exposição do genial artista Kandinsky, no dia 13 de agosto, no histórico edifício que abriga
o Centro Cultural Banco do Brasil.
Os participantes tiveram a
incrível experiência de entrar
em contato com obras de um
dos mais renomados mestres
da pintura moderna, pioneiro e
fundador da arte abstrata. Além
de trabalhos do próprio artista
de São Petersburgo, estavam
exibidos ainda trabalhos de seus
seguidores e de artistas que o
influenciaram. Objetos, litografias e fotografias que fizeram
parte da trajetória de Kandinsky

Integrantes da excursão que foi um sucesso

também estavam expostos.
Após a visita, os servidores
participaram de um delicio-

AATLP tem nova diretoria
A Associação dos Assessores
Técnicos Legislativos-Procuradores (AATLP) elegeu no dia 14 de
agosto, em Assembleia Geral Ordinária, sua nova diretoria, que
tem como presidente a procuradora da Assembleia (aposentada),
Márcia de Castro Vianna Ajaj.
A nova presidente enfatizou
a importância do cumprimento
do estatuto da entidade, em especial na parte que respeita aos
seus objetivos como entidade
associativa e quanto à soberania das assembleias gerais, que
serão, segundo ela, convocadas
quando necessárias.
“Faremos isso com firmeza, a
fim de que a associação se ponha
efetivamente de acordo com os interesses de seus associados”, disse.
Além de Márcia, compõem
a nova diretoria: Benedito Luís
Franco (vice-presidente; Antonio Roberto Carrião (secretá-

rio-geral); Cláudio CAstellano
(tesoureiro); Humberto Borges Caggiano (diretor social); e Guiomar
Milan Sartori (diretora cultural).
Márcia de Castro Vianna Ajaj
sucede José Augusto Toledo,
que deixa a AATLP após profícua
atuação, sempre parceira da Afalesp. A ambos os cumprimentos
da associação.

so café na doçaria tradicional
portuguesa Casa Mathilde, que
tem como especialidade os

famosos doces portugueses.
Quem foi, certamente, não se
arrependeu.

Cooperativa dos servidores da Alesp
oferece vantagem em aquisição de óculos
A Cooperativa dos Funcionários
da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Cooperalesp) vem
oferecendo aos seus cooperados
um reembolso, no valor máximo
de R$ 180,00 (cento e oitenta reais),
quando da aquisição de lentes corretivas ou óculos de grau. Para obter
o benefício é necessário a apresentação dos seguintes documentos:
• 1 (uma) via original do receituário
médico em nome do cooperado
(válido por 90 dias);
• 1 (uma) via da nota fiscal da
compra do produto (válida por
90 dias).

Conforme exigência do Banco
Central do Brasil, os cooperados
devem realizar a atualização de
seus cadastros anualmente na
sede da Cooperalesp, trazendo
os seguintes documentos:
• 1 (uma) via do último hollerite;
• 1 (uma) cópia do RG ou CNH;
• 1 (uma) cópia de um comprovante de residência recente (conta
de água, luz, telefone ou gás).
Cadastro
Serão sorteados dois televisores de led (42” e 32”) entre os cooperados que fizerem a atualização
cadastral. O sorteio ocorrerá pela
loteria federal no dia 30/12/2015,
conforme regulamento exposto no
site: www.cooperalesp.com.br
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 11-3886-6212 ou
enviando um e-mail: cooperalesp@
al.sp.gov.br
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Exposição sobre cidades do início do século XX inaugura
espaço permanente de mostras na Assembleia
Uma das bandeiras de atuação
do presidente da Assembleia paulista, deputado Fernando Capez, é
a abertura das portas do Palácio 9
de Julho para eventos históricoculturais e de lazer para a população. Dentre as medidas já adotadas nesse sentido, merecedora de
elogios, está a liberação do estacionamento dos funcionários nos
finais de semana e feriados para
usuários do Parque do Ibirapuera.
Com esse mesmo espírito, foi
lançada em 19/8, numa iniciativa
do Departamento de Documentação e Informação, dirigido por
Rodrigo Tritapepe, a exposição
“Cenários - As cidades do interior
de São Paulo no começo do século
XX”, que tem como curador Carlos
Ungaretti Dias.

Na ocasião, Capez cumprimentou, além dos funcionários envolvidos com o projeto, o presidente da Afalesp, Jean dos Santos, a
presidente do Sindalesp, Desirée
de Marco.
Continuidade
A exposição inaugura, como espaço permanente para mostras, o
mezanino do 3º andar do Palácio 9
de julho, bem como os mezaninos
do 1º e 2º andares como espaços
a serem ocupados por futuras exposições ou outras atividades artísticas. Os mezaninos se somam
aos espaços já existentes e que
abrigam exposições com duração
definida, como o Espaço V Centenário e o Hall Monumental.
A exposição Cenários exibe

Ur, livro de Juliano Cruz, conta vida de Abraão
O associado da Afalesp, procurador da Casa, Juliano Cruz fez
o lançamento em 10/9, no clube
Círculo Militar, de seu livro “Ur”.
Trata-se de um romance

épico, resultado de muita dedicação e rigorosa pesquisa
histórica, feita pelo autor. A
trama é ambientada na antiga Mesopotâmia do século
XVIII A.C., em “Ur”, cidade suméria que dá origem ao nome
do livro. Conta a história de
Abraão antes das narrativas
do Gênesis e aborda possíveis
questões da juventude do pai
das três grande religiões monoteístas com personagens
fictícios e históricos do período. O romance aflora a criatividade e a fantasia do leitor
com a descrição de jardins
proibidos, tábuas perdidas,
minas lendárias e amores improváveis. Imperdível!
Exemplares à venda na sede
da Afalesp.

Lançamento da mostra. Jean dos Santos (à dir.)

uma série de 220 fotografias e
oito mapas, com imagens de 20
cidades. Nove delas em processos
que tratavam da elevação dos então distritos à condição de municípios. As fotos foram produzidas

para demonstrar as características
urbanas dos povoados naquele
momento e acompanhavam documentos, comprovando que eles
atendiam todas as determinações
da legislação.
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A lente de José Antonio Teixeira
A equipe de fotógrafos da Casa
conta com profissionais extremamente competentes para o trabalho que
executam. Embora muitas vezes limitado pela característica árida da atividade legislativa, no dia a dia da As-

A paixão de José Antonio Teixeira
pela fotografia foi herança paterna.
Seu pai, José Manoel, gostava muito de fotografar. “Só não fotograva
mais, porque sempre foi um hobby
caro”, conta. “Ele tinha uma misteriosa Kapsa 6 x 6, mas em 1972
comprou uma Olympus Trip 35,
que acabou virando um brinquedo
sério”, recorda. Apesar de muitas recomendações, José Manoel deixava
o filho levar a câmera em passeios.
Isso foi definitivo para que ele despertasse para a arte da fotografia.
Além disso, fã de filmes americanos, o menino José Antonio se
inspirava nas personagens de fotógrafos “mal-humorados que ficavam
nas portas dos tribunais, de chapéu,
charuto no canto da boca, fotografando mafiosos”, conta.
Ao longo do tempo, José Antonio soube apreciar e reconhecer o
valor e a importância tanto de fotos
consideradas “de arte”, como do fotojornalismo.
Ele lembra de uma foto de Gilles
Peress (jornalista francês, 68 anos)
feita em 1979, durante a Revolução
no Irã. “A imagem é uma verdadeira
paulada. Um primor de técnica, de
informação, de composição e beleza, impressionante. Eu diria tratar-se
de fotojornalismo artístico. E é por

Gilles Peress - Iran - 1979

sembleia Legislativa de São Paulo eles
presenciaram momentos históricos
como o velório do piloto Airton Senna,
no hall Monumental e a visita do líder
sul africano Nelson Mandela, pouco
tempo após ser libertado da prisão.

Esses profissionais possuem um
potencial artístico muitas vezes
desconhecido pelo público interno
e por essa razão a seção Prata da
Casa inicia nesta edição a primeira
de uma série de reportagens que irá

Rio Sena - 2005

essa pegada que eu tento humildemente andar”, afirma.
José Antonio já protagonizou a
exposição Congada, sobre o folguedo afro-brasileiro. De grande beleza,
a exposição é itinerante e percorre as
unidades do SESI pelo interior de São
Paulo. Outras exposições do artista
exibem imagens de Cuba, Paris, Pará
e Marajó, em espaços diversos, resultado de suas andanças pelo mundo.
Seu prazer maior são as imagens
“verdadeiras”, que revelam o sentimento do autor, exatamente da
forma como pensou fazê-las. “Não
importa se você está numa usina
de compostagem ou nas Bahamas,
é aquela foto que você fala:
acertei!”. No dia a dia de seu
trabalho na Alesp, José Antonio muitas vezes enfrenta
dificuldades. “Essas (fotos)
muitas vezes são as difíceis:
quando o segurança não te
deixa entrar, tem um microfone na cara da pessoa, é externa e chove, a pessoa não
quer aparecer e dificulta es-

condendo o rosto, tem bem na sua
alguém fotografando com tablete.
Mas para tudo tem, flash, conversa,
capa de chuva, paciência”, contorna.
Para José Antonio, a nova geração de fotógrafos deu um salto
grande em termos tecnológicos,
mas ele considera esse avanço às
vezes temerário: “Prá mim, que sou
do tempo do daguerreótipo (antigo
aparelho fotográfico inventado por
Daguerre 1787-1851), ter uma foto
instantaneamente é bom? É. Mas
fica parecendo que se está comendo
uma coisa de que não se sabe do que
é feito. A internet criou uma prole de
deslumbrados. O cara vê uns vídeos
no Youtube, e já se acha fotógrafo,
músico, chefe de cozinha, astronauta.
Então o que eu digo é: aprendam a
técnica, esqueçam a técnica. E leiam,
leiam e leiam. Vai ajudar a enxergar”
Em seu trabalho na Alesp, José
Antonio já viveu “grandes emoções”.
Ele destaca a cobertura da visita do
Nelson Mandela à Casa. “Era 1991,
eu tinha 28 anos e ficava pensando:
Este cara estava preso (por lutar pela

produzir com os fotógrafos da Casa,
em que irão relatar a emoção vivenciada em muitas dessas situações.
Nesta primeira reportagem o
leitor conhece um pouco da arte de
José Antonio Teixeira.

Memorial da América Latina - 1992

liberdade)desde quando eu nasci.
Isso não é possível, já fiz tanta coisa.
Fiquei emocionado”, relata.
José Antonio ingressou como
funcionário na Alesp em 1983, no
então cargo de oficial legislativo. Em
1986 foi para a Fotografia, “a convite
do saudoso Dib Consul (por sinal, excelente fotógrafo)”, lembra. Hoje na
Divisão de Imprensa, a principal reivindicação de José Antonio quanto
ao setor de Fotografia é sua inserção
no organograma da Casa, como já
fora anteriormente. A partir daí, o ideal seria estruturá-lo: “atrair profissionais qualificados, criar uma editoria
de imagens e promover reuniões de
pauta diárias. Para ele, isso acrescentaria qualidade ao trabalho realizado.

Ver o Peso, Belém - 2009
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| prestação de contas .

Afalesp tem contas do triênio aprovadas por unanimidade
A diretoria executiva da Afalesp
(Marta Rangel, presidente em exercício, Rita Amadio Ferraro, primeira
secretária e José Carlos Gonçalves,
tesoureiro) apresentou, em assembleia geral convocada para essa
finalidade e realizada em 5/10, a

prestação de contas da entidade
relativas ao triênio 2013/2015.
Exposição feita pelo tesoureiro
José Carlos, mas elaborada pelo
presidente titular da Afalesp, Jean
dos Santos, relatou todo o trabalho da gestão, com ênfase para as

obras de revitalização na Colônia
de Férias de Socorro e a modernização da comunicação da entidade, com a produção de jornal
impresso, newsletter e site com
projetos gráficos arrojados e de fácil acesso aos associados.

Em seguida, foi apresentado e
aprovado o balanço financeiro da
entidade (leia abaixo).
A secretária Rita Ferraro finalizou o encontro com uma homenagem à memória de Ponciano Alves
Bezerra, falecido recentemente.
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| Divirta-se em sampa .

Exposições de arte e Clube do Choro são destaque na cidade

Opções de passeios na cidade de São Paulo para todos os tipos de interesse, idades e bolso também.
Exposição de Frida Kahlo toma
conta do Tomie Ohtake

Até o dia 10 de janeiro de 2016,
a cidade de São Paulo recebe a
megaexposição “Frida Kahlo - conexões entre mulheres surrealistas no México”. A mostra acontece
no Instituto Tomie Ohtake com 20
obras da artista e portas abertas
para o público de terça à sexta-feira, das 11h às 20h.
O ingresso para conferir a exposição custa até R$ 10 (às terças, a entrada é gratuita) e pode
ser adquirido antecipadamente
pelo site da Ingresse, pelo app do
Instituto Tomie Ohtake ou diretamente na bilheteria (crianças de
até 10 anos não pagam). A dica
é garantir o seu o quanto antes.
Frida Kahlo - conexões entre mulheres surrealistas no México
R$ 10 (inteira);
R$ 5 (meia-entrada)*
http://ingres.se/730
Instituto Tomie Ohtake
http://www.institutotomieohtake.
org.br
Rua dos Coropés, 88
Pinheiros - Oeste - São Paulo
Tel: (11) 2245-1900

Exposição ComCiência,
de Patricia Piccinini
Até 4 de janeiro de 2016, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)
recebe a exposição “ComCiência”,
na qual a artista australiana Patricia Piccinini apresenta suas criações derivadas de pesquisas de
biotecnologia e engenharia genética: seres desconhecidos que
podem ser repulsivos e sedutores.
Entrada livre.
São cerca de 25 dessas criaturas nunca vistas que prometem
encantar o público não só pelo
virtuosismo técnico, mas sobretudo por despertar uma série de
indagações acerca do mundo contemporâneo, dos efeitos da ciência
e dos limites morais e éticos do ser
humano.

Centro Cultural Banco do Brasil
Endereço R. Álvares Penteado, 112
Centro, São Paulo
Estações próximas 1, Sé
Tel: (11) 3113 3651
Grátis -14 - 19 de Outubro

Datas alternativas - 21-26 outubro; 28 outubro; 2 novembro, 4-9
novembro; 11-16 novembro; 1823 novembro; 25-30 novembro;
2-7 dezembro; 9-14 dezembro, 1621 dezembro, 23-28 dezembro, 3004 dezembro
Horário de funcionamento
Quarta-feira a segunda-feira,
das 9h às 21h.
Clube do Choro de São Paulo
tem nova sede na Mooca

Um dos estilos musicais mais
tradicionais da capital acaba de
ganhar endereço próprio. Após
uma reforma de três anos e custo de 8 milhões de reais, o Teatro Arthur Azevedo, na Mooca,
tornou-se a sede do novo Clube
do Choro. Inaugurada em 1952,
a casa é administrada pela prefeitura. Ali são realizadas rodas
e apresentações semanais, além
de oferecidas aulas de violão, cavaquinho, flauta e outros instrumentos associados ao gênero.
Serviço: Teatro Municipal da
Mooca Arthur Azevedo. Av. Paes
de Barros, 955, Mooca, Zona Leste
Tel: (11) 2605-8007.

Galeria tátil na Pinacoteca
A exposição conta com 12 esculturas táteis, em bronze, que fazem
parte do acervo do museu. A seleção das obras foi realizada considerando a indicação do público com
deficiências visuais que participou
de visitas orientadas ao acervo do
museu nos últimos cinco anos.
O público com deficiências visuais poderá explorar e reconhecer
todas as obras da Galeria Tátil, apresentadas segundo um criterioso
padrão de acessibilidade e complementadas por outros recursos
de apoio, como folder e catálogo
em dupla leitura (tinta e Braille),
além de áudio-guia elaborado especialmente para o público alvo
participante da exposição. Entre os
artistas selecionados para a mostra estão Rodolfo Bernardelli, Victor
Brecheret, Bruno Giorgi, Amilcar
de Castro, entre outros. A disponibilidade destes materiais pode ser
consultada na recepção do museu.
O percurso de visitação é orientado por um piso tátil, que permite
e indica um caminho para a exploração das obras que se encontram
nesta galeria.
Agendamento de visitas orientadas - De segunda a sexta-feira, das
10h às 17h
Tel: (11) 3324-0945
Fax: (11) 3324-0946
educaespecial@pinacoteca.org.br
Até Janeiro 2020
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| eventos .

Tradicionais festas da Afalesp comemoraram datas importantes
O dia dedicado às Mães
e o dia dedicado aos Pais
foram comemorados pelos
funcionários da Casa em
grande estilo nas festas realizadas pela Afalesp. Outro
sucesso foi a Festa Junina,
que contou com muita animação, música ao vivo, com
a tradicional quadrilha, comida e bebida à vontade.
O Chá dos Aposentados 2015, realizado no dia
21/10, como de costume
serviu para promover a interação entre os servidores
que já não estão mais na
ativa, mas continuam fazendo parte da comunidade da Afalesp
Imagens falam mais que
palavras. Confira as fotos dos
eventos, que também podem ser vistas no site da Afalesp (www.afalesp.com.br).

Música cigana no Dia dos Pais
Dia das Mães

Festa junina

Momento de alegria e descontração

Chá dos Aposentados 2015
Já consagrado pelos funcionários que não estão mais na
ativa, mas esbanjam vitalidade
e alegria de viver, o Chá dos
Aposentados de 2015, realizado em 21/10, foi um grande
sucesso e alcançou o objetivo
de reunir colegas e amigos que,
muitas vezes perderam o contato no dia a dia, porém conservam a amizade que o convívio
na Alesp por tantos anos lhes
proporcionou.
Foram horas de muita alegria, bate-papo, comida boa e
farta, distribuição de brindes,
sorteio de prêmios, ao som muito bem comandado por um DJ.
O Chá, realizado pela Afalesp há muitos anos, é também

uma forma de reconhecimento
a esses servidores que tanto se
dedicaram à Assembleia de
São Paulo e o encontro deixa
claro a certeza de que essa etapa da vida pode ser desfrutada
da melhor forma.
A Afalesp agradece a presença de todos os que abrilhantaram esse tão agradável
momento.

Farto buffet e muita alegria no encontro de 2015

Dança flamenca
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| cooperação .

Convênios mantidos pela Afalesp facilitam vida do associado
Várias empresas e serviços fazem parceria com a Afalesp e oferecem vantagens
a seus associados. Confira abaixo:
Assistência Médica - Medial Saúde
Assistência Odontológica e Clínicas
Odontoprev, Hospital Defeitos da Face,
Amil Dental, CRO, Sodesp Serviços Odontológicos,
Prevident, Rope Odontologia e Ciro-Centro
Integrado de Reabilitação Oral
Dentistas
Dra. Marisa Fernandes, Dra. Cristina Weaba,
Dr. Geraldo Avanzi Jr., Dr. Ronaldo Tuma,
Dra. Josele F. Setton, Dr. Marcelo Quintela,
Dr. Fábio Pereira Silva,
Dra. Hellen Matos Gonçalves,
Hospital dos Defeitos da Face (Ortodontia)
e Centrodex Odontologia
Oftalmologia
Dr. José Roberto e Clinica Nova Visão
Psicologia
Alzira Ciampolini Leal, Cidalia Oliveira,
Elza de Almeida Lima Velloso, Eglacy Cristina
Sophia, Gisele da Silva Machado, Heloisa Helena
Bernardi, Jane de Carvalho Ribeiro, Maria
Carolina C.C. Garcia, Morgana Gama Cruz, Marcia
aparecida de Souza, Margareth T. Cassia Lima,
MariaTereza Góes,
Magali Falavigna Abbud, Romilda Leonardo Rojas,
Sandra Maria Fernandes, Silvia Zacharias
e Solange R. Castro Bulcão
Óticas
Óticas Carol, Ótica de Roma, Ótica Modelo,
Ótica El Shadhai, Fiore e Gianini Ocularium Óptica
e Ótica Nilton *
Clínicas de Saúde
Clínica Colombini - Cabeça e Pescoço,
Clínica Regina Piazza,
Pneumologia - Cessação de Tabagismo,
Instituto Paulista Doenças Infectos e
Clínica Holus *
Fisioterapeutas
Equilibrium - Reabilitação e Consultoria,
Adriana Maria O. Ribeiro,
Karina Vasconcelos
Denise Rovai e
Marcos Matsukura
Urologia
Dr. Pierre D. Gonçalves

Fonoaudiologia
Centro Auditivo Praia Grande,
Vanessa Andrade e Andrea C. Penteado
Terapias e Massagens
Espaço Terapêutico Raiz e Vida,
Centro Médico de Terapias, Instituto Ahau
(terapias especializadas), Terapia Holística,
Salutis per Aqua e Elaine Klaussner Rôa
Farmácias de Manipulação
Natuvita, Orthofarma, Empório Magistral,
Pharmacia Pangella, Farmácia Ho Pharma,
Farmácia Amy e Mano Farma
Farmácias
Portugal, Droga Certa,Droga Dandi,
Mano Farma e Rede Farmacêutica
Cabeleireiros
By Luciana Esper Cabeleireiros,
Jonsantos Academy &Atelier, Única
Estética,
Renovare Spa e Ville de France
Agência de Viagens - Belmontur
Turismo
Estética
Bellas Corpo e Beleza Atelier, Saúde
Estética, Woman Cirurgia Plástica,
Clínica e Escola Adijon Medicina
Estética, Única Estética,
Ômega 4 Estúdio do Corpo,
Emagrecentro Pinheiros Bioplástica
Brasil Clínica Médica e Renovare Spa
Parques de Diversão
Hopi Hari, Wet´n Wild,
Aquário São Paulo
Calçados e Bolsas
Gato e Princesa, IN Bolsas & Acessórios e
Enzo Calçados
Roupas
Helenice Confecções, Any Way Confecções, Lucia Roupas Pintadas e
Duvitá Costuras
Celulares

Celulariun - Aparelhos Celulares e
M.R.Tech Celulares
Lavanderias
Qualitá Lavanderia e La Lavanderia
Hotéis
Hotel Estância Águas de São Pedro, Costamar
Pousada, no Guarujá, Hotel Jóia - Poços de Caldas
e Pousada em Paraty – RJ
Automóveis
Auto Escola Moema, Conduta Certa,
Recredit Negócios e Serviços,
Comercial Douglas Pneus, Tecdesp Despachante,
Fis Centro Automotivo - Pneutop,
Central do Óleo, Centro Automotivo Luvin,
Mecânica Varga Serviços Mooca, Oficina Moema,
RM Mecânica de Autos, Auto Center Lusitano,
Leo Esteticar - Limpeza de Autos
Daiseg Corretora de Seguros e Seguro Auto Itau

Serviços na AFALESP
Assistência Jurídica, Táxi: ponto Alesp,
Ingressos Cinemark, Design de Sobrancelhas
- Nana Calil, Use Taxi, Via Taxi, Fuji Taxi, Fotos
para documentos, Conserto de Joias e Relógios,
Reformas de Roupas,Revelação, Filmes e Equipamentos - Fuji e Sapataria Butantã
Seguros
Assistência Funeral Familiar,
Nobre Seguradora - Seguro de Vida em Grupo
e Mútua (Auxílio Funeral)
Diversos
Aparelhos Auditivos, S.O.S Box,
Caixas para Ferramentas - Mundo Verde, Bellus
Flores, Floricultura Aldeia das Flores, SINPESP Sind. Psicanalistas do E.S.P.,
Podologia - Bendito Pés, Jane Presentes,
Oliviei Promoções – Buffet do Wellington,
Adijon - C e G, Fisioterapeuta - Ana Cristina S. Ribas
e Nutricionista - Pamela Ferreira S. Miguel
Academias
Holiday Academia, Aquasport Academia, Ômega 4 Estúdio do Corpo e
FEPAF - Integração e Bem Estar
Alimentos e Bebidas
Carequinha das Massas, Massas
Dona Vilma, Bolo da Vez, Vinícula
XV de Novembro e Apogge Produtos
Superbom
Bijuterias
La Virtu e Rose Joias
Escolas e Universidades
Colégio Ability, Colégio Joana D’arc,
FMU - Faculdades Metropolitanas
Unidas,
Unib - Universidade Ibirapuera e
Universidade Cruzeiro do Sul
Cursos de Inglês e outros
Clil School Idiomas, Escola Adijon Ltda,
Fisk Curso de Inglês,
All Net - Cursos Profissionalizantes
e Unyleya Editora e Cursos

Contatos dos convênios
podem ser obtidos na
sede da Afalesp.

